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Część I

Z działalności Koła



Kalendarium działalności Koła Naukowego Bibliotekznawców UKW
w roku akademickim 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 członkowie Koła Naukowego Bibliotekoznawców 
(dalej KNB) prowadzili intensywną działalność naukową, edukacyjną i informacyjną. 
Koło tworzyły następujące osoby: Marek Deja, Angelika Peplińska, Martyna Tadrow-
ska, Klaudia Posłuszna, Agata Rogala, Barbara Łuszczek, Olga Cuske, Paulina Stoltmann. 
Poniżej zaprezentowano zestawienie najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć, 
w których brało udział Koło Naukowe Bibliotekoznawców:

13-14.10.2011 ― Barbara Łuszczek, Angelika Peplińska, Martyna Tadrowska i Marek
Deja uczestniczyli w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Książka
i prasa w kulturze, przygotowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii
przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

18.11.2011 ― Angelika Peplińska, Barbara Łuszczek, Martyna Tadrowska i Marek Deja 
wzięli udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej – Nowe 
przestrzenie biblioteki, zorganizowanej przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członkowie KNB UKW wystąpili z referatami:  

Angelika Peplińska, Architektura Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych na 
przełomie wieków;

Barbara Łuszczek, Architektura informacji stron internetowych bibliotek publicznych 
województwa kujawsko-pomorskiego;

Martyna Tadrowska, Jak działania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy zachęcają czytelników do czynnego udziału w życiu 
kulturalno-naukowym?;

Marek Deja, Elektronicy w bibliotece. Wzorowy przykład zagospodarowania przestrzeni 
bibliotecznych do potrzeb kulturalno-oświatowych młodzieży na przykładzie Biblio-
teki Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.

Klaudia Posłuszna, III rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego



25.11.2011 ― Angelika Peplińska, Marek Deja oraz Martyna Tadrowska uczestniczyli
w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – Bibliofil w sieci inter-
netowej, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członkowie KNB UKW wystąpili z referatami:  

Angelika Peplińska, XVII-wieczne stare druki na Allegro;

Marek Deja, Self-publishing – akcelerator rozwoju ruchu Open Access i przyszłość 
e-czytelnictwa;

Martyna Tadrowska, Księgarnie internetowe w oczach lingwistów.

30.11.2011 ― Koło promowało swoją działalność podczas Panelu Kół Naukowych, zorga-
nizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. KNB reprezentowały: Ange-
lika Peplińska i Barbara Łuszczek. 

18.12.2011 ― Barbara Łuszczek i Angelika Peplińska wzięły udział w konferencji organizo-
wanej przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ramach projektu 
Platforma współpracy – SPINACZ.

20.12.2011 ―  KNB zorganizowało wycieczkę naukową do Chełmży, gdzie studenci zwie-
dzili Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz jej filię dziecięcą. 

19.01.2012 – Angelika Peplińska, Marek Deja, Olga Cuske, Paulina Stoltmann i Klaudia 
Posłuszna reprezentowali KNB oraz kierunek Informacja Naukowa i Bibliote-
koznawstwo podczas II Drzwi Otwartych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

9-10.03.2012 ― Angelika Peplińska, Marek Deja, Barbara Łuszczek oraz Martyna 
Tadrowska wzięli udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej – 
Kultura organizacyjna bibliotek. Została ona zorganizowana przez Koło Naukowe 
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

Członkowie KNB UKW wystąpili z referatami:  

Angelika Peplińska, Czynniki motywujące bydgoskich bibliotekarzy;

Marek Deja, Ocena kultury organizacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w oparciu o model wartości konkurencyjnych;

Barbara Łuszczek, Kultura organizacyjna w bibliotece na przykładzie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świeciu;

Martyna Tadrowska, Jak motywować bibliotekarza? Teoria i praktyka na podstawie 
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badań jednej z bydgoskich bibliotek.

16.03.2012 – Angelika Peplińska i Marek Deja reprezentowali KNB podczas 
Międzynarodowej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej - Źródła informacji 
w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym, która odbyła się na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

19.04.2012 – Angelika Peplińska, Marek Deja, Barbara Łuszczek, Martyna Tadrowska, 
Olga Cuske, Paulina Stoltmann i Klaudia Posłuszna przygotowali oraz wzięli udział w II 
Targach Kół Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

23.04.2012 – KNB zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Bibliolo-
gicznych Kół Naukowych - Kondycja książki w elektronicznym świecie, która odbyła się 
w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Członkowie KNB UKW wystąpili z referatami:

Marek Deja, Samopublikowanie w cyfrowym świecie a ochrona praw autorskich;

Angelika Peplińska, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – wykorzystanie oraz 
znajomość wśród studentów; 

Martyna Tadrowska, Prawo autorskie w pigułce, czyli co każdy użytkownik wiedzieć 
powinien;

Klaudia Posłuszna, Olga Cuske i Paulina Stoltmann, E-papier – nadzieja czy pogromca 

książki?.

17-18.05.2012 ― Barbara Łuszczek, Angelika Pelplińska, Marek Deja i Martyna Tadrows-
ka wzięli udział w III Kongresie Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa - Studenci INiB na rynku pracy, zorganizowanym przez Koło Nau-
kowe Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członkowie KNB UKW wystąpili z referatami:

Barbara Łuszczek, Martyna Tadrowska, Postrzeganie praktyk i wolontariatu w kontekście 
przyszłej pracy zarobkowej przez studentów bibliotekoznawstwa UKW;

Angelika Peplińska i Marek Deja, Działalność Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

24.05.2012 – Klaudia Posłuszna, Olga Cuske, Paulina Stoltmann przy wsparciu dr Elżbiety 
Pokorzyńskiej przygotowały warsztaty pt. Techniki graficzne w ramach Bydgoskiego 
Festiwalu Nauki.



 25.05.2012 – Barbara Łuszczek, Marek Deja, Klaudia Posłuszna, Olga Cuske, Paulina 
Stoltmann przygotowali warsztaty pt. Sekrety księgi z Kells w ramach Bydgoskiego Fes-
tiwalu Nauki. 
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Targi Kół Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 

stoisko Koła Naukowego Bibliotekoznawców UKW (19.04.2012 r.).

Uczestnicy konferencji Kondycja książki w elektronicznym świecie, 

zorganizowanej przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców UKW (23.04.2012 r.).



Listopadowy Kraków

Dnia 23 listopada 2012 roku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Studen-
ckich Kół Naukowych Biblioteka – centrum kultury zorganizowana przez Koło Naukowe 
Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.   O 
godzinie 10 goście zostali powitani przez dyrektora Instytutu dr hab. Remigiusza Sapa, 
który tym samym rozpoczął spotkanie.

Pierwszą sesję otworzył referat Karoliny Piaśnik, studentki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pt. Czy tylko Oldenburg? Przegląd koncepcji miejsc dobrostanu 
społecznego, w którym zajęła się problematyką koncepcji przestrzeni społecznej 
Jürgen’a Habermas’a, opartej o teorię „trzeciego miejsca” Raya Oldenburga. Ray Olden-
burg w swojej książce The Great Good Place stwierdził, że życie społeczne skupia się 
dookoła trzech sfer: domu, pracy oraz miejsca spotkań towarzyskich1. Takim właśnie 
„trzecim miejscem”, jest według Henrika Jochumsena, biblioteka2.

Jako druga głos zabrała Adela Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego, która to w re-
feracie zatytułowanym Biblioteki i domy kultury – współpraca czy rywalizacja? omówiła 
trudne relacje zachodzące między bibliotekami a domami kultury. Dowiedzieliśmy się 
z niego, że te dwa ośrodki postrzegając siebie jako konkurencję, mają problem z podej-
mowaniem wspólnych inicjatyw. Respondentka wyjaśniła powody takiego spojrzenia 
oraz wskazała możliwe drogi, którymi powinny kierować się biblioteki i domy kultury, 
aby zniwelować te uprzedzenia.

W referacie pt. Biblioteka jako centrum kultury w świetle Konwencji Praw Osób 
Niepełnosprawnych ONZ, Marek Deja, student UJ, spojrzał na problem pełnienia przez 
biblioteki funkcji centrum kultury z perspektywy osób niepełnosprawnych. Zauważył 
on fakt, że nie ma precyzyjnych założeń w tym zakresie oraz istnieje wiele luk prawnych. 

Dorota Jakimiuk studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w swoim referacie 
Wolontariat jako sposób na integrację biblioteki i czytelników, przedstawiła wynik 
swoich badań nad tym zagadnieniem, przeprowadzonych w miejskiej bibliotece pub-

1 A. Koszowska, Trzecie miejsce według Raya Oldenburga, http://blog.biblioteka20.pl/?p=149 [Dostęp 
28.03.2013 r.].
2  A. Koszowska, Biblioteka trzecim miejscem– Hjorring Library (Dania) http://blog.biblioteka20.pl/?p=151 [Do-
stęp 28.03.2013 r.].

Natalia Chruścicka, III rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego



licznej i wykazała, że zajęcia dodatkowe organizowane przez wolontariuszy, są dobrze 
odbierane przez społeczność badaną i pozytywnie wpływają na wizerunek placówki. 

Po pierwszej sesji nadszedł czas na dyskusje dotyczące powyższych prezentacji 
oraz krótką przerwę.

Drugą sesję rozpoczęła studentka UJ Katarzyna Krzewina, która w swojej pracy pt. 
Kulturalna rola bibliotek w miastach średniej wielkości, porównując działalność 3 biblio-
tek, znajdujących się w średniej wielkości miastach, z instytucjami kultury jak muzea, 
czy domy kultury, dowiodła, że zajmuje ona drugie miejsce, pod względem działalności 
kulturalnej, pomimo porównywalnie niższego budżetu.

Drugą prelegentką była Beata Komańska z UJ, która wygłosiła referat zatytułowany 
Samonośny Projekt Kulturalny. W swojej pracy przedstawiła etapy tworzenia pomysłu, 
przy użyciu metod heurystycznych m.in. synektyki Gordona, czy analizy krytycznej.

Trzeci referat pt. Wybrane formy współpracy studentów informacji naukowej             
i bibliotekoznawstwa z bibliotekami publicznymi, autorstwa Pawła Borettini i Agnieszki
Grzelak z Uniwersytetu Łódzkiego, również dotyczył tematu wolontariatu. Autorzy 
zajęli się wolontariatem w łódzkich bibliotekach publicznych. Wykazali, że studenci bib-
liotekoznawstwa i informacji naukowej tamtejszej uczelni współpracują z bibliotekami 
publicznymi. Wielu z nich wykazuje chęć nawiązania takiej współpracy, jednak duża 
część nie wie, w jaki sposób mogłaby wspierać jej działalność. 

Kolejny referat pt. Żywa książka – oryginalna forma działalności kulturalnej bib-
liotek na przykładzie wrocławskiej Mediateki, którego twórcą jest Agata Ceckowska            
z UWr, dotyczył on inicjatywy, której podjęła się wrocławska Mediateka, której celem 
jest zwrócenie uwagi publicznej na zjawisko mniejszości społecznych, szerzenia się ste-
reotypów, czy uprzedzeń.

Po krótkiej przerwie i dyskusji dotyczącej referatów z sesji drugiej, przyszedł czas 
na kolejnych prelegentów.

Trzecią sesję otworzyła Ekaterina Szerengowskaja z UJ, która w swojej pracy             
pt. Biblionoc 2012 – pierwsza ogólnorosyjska impreza kulturalna, przedstawiła relacje, 
ze zorganizowanej po raz pierwszy w Rosji Biblionocy, czyli imprezy kulturalnej, mającej 
na celu propagowanie czytelnictwa. W czasie tej imprezy uczestnicy mogli skorzystać            
z wielu atrakcji przygotowanych przez biblioteki. W pierwszej edycji wzięło udział     
prawie 1000 bibliotek.

Drugi referat pt. Karta do kultury – inicjatywa bibliotek pomorskich, przygotow-
any przez Agatę Olkowską i Marcina Karwowskiego studentów Uniwersytetu Mikołaja      
Kopernika, dotyczył inicjatywy Karta do Kultury, dzięki której użytkownicy przy pomocy 
jednej karty bibliotecznej są uprawnieni do korzystania ze wszystkich filii Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, a także w jej ramach otrzymują zniżki do 
gdańskich instytucji kultury. 
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Magdalena Paul z Uniwersytetu Warszawskiego w swojej pracy zatytułowanej 
Współpraca bibliotek publicznych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie 
projektu CATL ośrodka Karta, przyjrzała się Cyfrowemu Archiwum Tradycji Lokalnej. 
Opowiedziała także o projekcie tworzonym przez bibliotekę znajdująca się w warszaw-
skiej dzielnicy Ochota – FotoOchota, którego celem jest gromadzenie materiałów 
dotyczących tej dzielnicy. Chodzi o materiały dotyczące jej historii, jak i wydarzeń, 
których była świadkiem. 

Jako ostatnia zaprezentowała się Natalia Kraińska UMK, która we współpracy           
z Marcinem Karwowskim, w pracy pod tytułem, Wejherowskie źródło kultury prze-
analizowała Wejherowską bibliotekę jako propagatora lokalnej kultury.

Po krótkiej dyskusji i przerwie obiadowej, przyszedł czas na ostatnią sesję, którą 
zapoczątkowało wystąpienie Sylwii Piekarskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która      
w referacie Biblioterapia – jako nowy sposób działalności bibliotekarzy, przedstawiła rys 
historyczny biblioterapii, ukazała dwa rodzaje tej dziedziny, czyli biblioterapie kliniczną 
oraz rozwojową. Dowiodła także, jak ważną rolę w biblioterapii odgrywa bibliotekarz, 
przedstawiając to na przykładzie bajkoterapii.

Konferencję zamykało wystąpienie Marcina Karwowskiego przedstawiciela UMK 
Biblioterapia – dobre narzędzie, gorszy dostęp, który także podjął się tematu bibliotera-
pii. W swoim referacie przedstawił między innymi ścieżki specjalizacji w tej dziedzinie.

O krótkie podsumowanie spotkania została poproszona dr Agnieszka Korycińska-
Huras, która przedstawiła swoje spostrzeżenia, oceniając pozytywnie zarówno 
organizację jak i poziom merytoryczny konferencji. Następnie opiekun KNS INiB UJ  
prof. UJ dr hab. Andrzej Linert wręczył wszystkim prelegentom dyplomy pamiątkowe.

Konferencję wspominam jako bardzo udaną, zarówno pod względem przed-
stawionych na niej treści, ale także ze względu na panującą atmosferę. Myślę, że    
zreferowane tematy, były dobrze przygotowane i zaprezentowane i dały podłoże do 
własnych dociekań, na temat działalności kulturalnej bibliotek. Mam nadzieję, że                                   
w przyszłym roku ponownie uda się nam uczestniczyć w tym spotkaniu.

Prof. dr hab. Andrzej Linert wręcza dyplomy pamiątkowe prelegentom.



Z wizytą w Grębocinie

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie to miejsce, które studenci
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zdecydowanie powinni zobaczyć. I to właśnie 
tam, mimo zimowej aury, 12 grudnia 2012 r. Koło Naukowe Bibliotekoznawców UKW 
wybrało się na wycieczkę. W murach zabytkowego kościoła doświadczaliśmy sztuk 
piśmiennych i drukarskich, uczyliśmy się pisania gęsim piórem oraz poznawaliśmy tajni-
ki czerpania papieru.

Grębocin to niewielka wieś położona 8 km od Torunia. W 2004 r. powstało tu Mu-
zeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, które swoją działalnością nawiązuje do bogatej his-
torii regionu, a w szczególności do istniejących dawniej na tym terenie papierni w Prusk-
iej Łące oraz papierni w Lubiczu. Miejsce to przybliża odwiedzającym historię Drukarni 
Toruńskiej, postać artysty – Zygfryda Gardzielewskiego, twórcy antykwy toruńskiej oraz 
dorobek Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu.

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających przez cały rok. Zaprasza na warsztaty 
muzealne z historii piśmiennictwa, drukarstwa i papiernictwa, a my z zaproszenia tego 
chętnie skorzystaliśmy.

Droga nie była łatwa. Najpierw odbyliśmy podróż pociągiem do Torunia, po-
tem autobusem udaliśmy się do Grębocina, a następnie pieszo powędrowaliśmy do                  
Muzeum. Gdy już zdjęliśmy zimowe płaszcze i ogrzaliśmy zmarznięte dłonie, miłym 
słowem powitała nas pani Katarzyna Jastrzębska, pracownik działu edukacji w Muzeum
i opowiedziała historię powstania tego miejsca. Muzeum mieści się w XIII-wiecznym 
kościele pw. Św. Barbary, wzniesionym przez Krzyżaków za czasów ich panowania na 
Pomorzu i Kujawach. W latach 20-tych XX wieku został pozbawiony funkcji sakralnej.  
W 1930 r. wpisano go do księgi zabytków. Niestety, po wojnie obiekt popadł w ruinę.         
W 1998 r. kościół został zakupiony przez Dariusza Subocza, konserwatora zabytków. 
Przed kilkoma laty ta gotycka świątynia została gruntownie odrestaurowana i zaadop-
towana na cele muzealne.

Po krótkim wprowadzeniu historycznym wzięliśmy udział w warsztatach pisania 
gęsim piórem. Każdy z nas otrzymał wzornik, kartkę papieru, kałamarz z atramentem 
oraz gęsie pióro. Przewodnik poinstruował nas jak należy trzymać pióro, dał kilka wska-
zówek i postawił przed nami ambitne zadanie – każdy musiał wykaligrafować swoje 

Magdalena Juszkiewicz, II rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
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imię. Powstały arcydzieła, choć łatwo nie było. Kaligrafia to trudna i żmudna sztuka.
Miłą niespodzianką po wykonanym zadaniu była przerwa na ciepłą herbatę 

oraz słodkości. Następnie inicjatywę przejął dyrektor Muzeum, Dariusz Subocz, by 
zaprezentować nam kolekcję, która zapewne zachwyca niejednego pasjonata “białej”   
i “czarnej” sztuki. W Muzeum bowiem udało się zgromadzić niezwykłe i rzadkie obiekty. 

W dziale drukarskim podziwialiśmy drewniane prasy drukarskie, wśród których 
na szczególną uwagę zasługuje replika prasy Gutenberga, prasa litograficzna z 1870 
roku – jedyny taki egzemplarz w Polsce, prasa typograficzna Albion oraz nowy nabytek               
– prasa Kolumbijka. Muzeum może poszczycić się stoiskiem do odlewania czcionek i 
kolekcją unikatowych drewnianych matryc drukarskich z terenu Chin, Japonii, Tybetu 
oraz Indii. Cennymi eksponatami są: reprint Biblii Gutenberga, reprint Dzieła Koper-
nika oraz przykłady grafiki artystycznej (techniki metalowe - akwaforta, akwatinta).

Zbiory działu piśmienniczego zawierają papirus egipski, naturalnych rozmi-
arów pergamin oraz bogatą kolekcję rzymskich stylusów do pisania na tabliczkach 
woskowych. Atrakcją jest stylizowane średniowieczne skryptorium oraz XIX-wieczne 
drewniane ławki szkolne z kolekcją szklanych kałamarzy, w których dane nam było 
zasiąść. Oj, nie były wygodne!

Natomiast w dziale papierniczym obej-
rzeliśmy młyn papierniczy, zwany Holendrem, 
oryginalne sita do czerpania papieru z filigran-
ami oraz replikę XVIII-wiecznego stanowiska do
czerpania papieru metodą europejską. Samo-
dzielnie też czerpaliśmy papier, co okazało się 
świetną zabawą. Najpierw przygotowywaliśmy 
sobie ramkę z sitem, następnie zanurzaliśmy 
ją w papierowej masie (zimna woda i celuloza) 
tak, by drobinki papieru osadziły się na sicie. 
Czekaliśmy chwilę, aż woda nieco odcieknie. 
Przenosiliśmy sito na rozłożone kawałki filcu i zdecydowanym ruchem przewracaliśmy 
ramkę, masą papierową do dołu. Z całej siły dociskaliśmy tak, aby wycisnąć jak najwięcej 
wody. Następnie delikatnie podnosiliśmy ramkę i poprawialiśmy opuszkami palców 
ewentualne ubytki. Ostatnim etapem było przepuszczenie kart papieru przez prasę.   
W ten sposób otrzymaliśmy własnoręcznie czerpane arkusze papieru.

Na pamiątkę wizyty w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa otrzymaliśmy certy-
fikaty drukowane na zabytkowej prasie.

Wycieczka Koła Naukowego Bibliotekoznawców dobiegła końca. Czas wracać do 
Bydgoszczy. Mimo zimowej aury i niesprzyjającej temperatury polecamy wycieczkę do 
Grębocina, gdzie w ciepłej atmosferze czekają ciekawe warsztaty muzealne!

Kadź (z zimną wodą i celulozą) i sita 



Konferencja Naukowa „Co mnie kręci 
w Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwie?”

Koło Naukowe Bibliotekoznawców UKW nie próżnuje. Niedawno, a dokładnie.           
6 marca 2013 r. odbyła się konferencja naukowa pod hasłem: „Co mnie kręci w Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwie?”. Przybyli na nią członkowie kół bibliologicznych      
z Bydgoszczy i Torunia. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Koła przy ul. Ogińskiego 16 
w pokoju 205.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9.00. Opiekun KNB UKW, dr Bernardeta 
Iwańska-Cieślik, krótkim wstępem przywitała gości. Pierwszy referat, zatytułowany 
Infobrokerstwo, czyli co mnie kręci w INiBie, wygłosiła Katarzyna Jarczewska z Koła 
Specjalistów Informacji z Torunia. Głównym zadaniem referatu było przedstawienie 
zawodu brokera informacji. Florystyka okiem przyszłego bibliotekoznawcy to temat 
wystąpienia studentki z naszego Koła, Magdaleny Juszkiewicz. W wystąpieniu połączyła 
dwie pozornie niezwiązane ze sobą dziedziny, jakimi są florystyka i bibliotekoznaw-
stwo, opowiadała m.in. o warsztatach florystycznych organizowanych w bibliotekach. 
Marcin Karwowski z KSI zaprezentował referat zatytułowany INiB – co mi to daje? Pod-
sumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez para absolwenta. Referat pokazał jak                                                   
w praktyce wyglądają całe studia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznaw-
stwo. Iwona Dembek, członkini naszego Koła,  wystąpiła z referatem Pergamin – materiał 
i ochrona, który przybliżył szczegóły dotyczące tego materiału. Następna z referentek, 
Weronika Korga z KSI, prowadziła rozważania na temat podjętego kierunku studiów
w wystąpieniu Dlaczego INiB? Dlaczego na UMK?, które zdradziło motywy jej przyjścia    
na ten kierunek. Po referacie nastąpiła przerwa kawowa, która nieco się przeciągnęła z 
powodu ożywionej integracyjnej rozmowy członków obydwu kół. 

Około godziny 11:30 drugą sesję rozpoczął referat Marcina Burzyńskiego, członka 
bydgoskiego Koła, Dokument elektroniczny – definicje w wybranych aktach prawnych. 

Z wystąpienia można było się dowiedzieć, jaką sytuację prawną posiada doku-
ment elektroniczny w Polsce i na świecie. Studia to nie marzenie to temat kolejnego 
wystąpienia, które przygotowała Natalia Kraińska z Torunia. Referat ujawnił kulisy stu-
diowania, te pozytywne, jak i te negatywne. Następnie wystąpiła Natalia Chruścicka 

Marcin Burzyński, II rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
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z naszego Koła, opowiadała o książkach, które nigdy nie miały dotrzeć do czytelnika, 
ponieważ zakazano ich rozpowszechniania, a swoje rozważania przedstawiła w re-
feracie Księgi niemile widziane, czyli o książkach zakazanych w przeszłości i obecnie.           
Ostatni w tej sesji referat wygłosił Arkadiusz Lubawiński z toruńskiego Koła. W swoim 
wystąpieniu INiB – kierunek, który rodzi pasje zauważył, że ten kierunek studiów 
poszerzył jego zainteresowania. 

Około godziny 12:15 rozpoczęła się druga, 15-minutowa przerwa kawowa, po 
której Olga Cuske z KNB, wygłosiła referat „Art-wizje”, czyli o kreatywności autorów 
i wydawców książek, na przykładach wybranych książek artystycznych. Wystąpienie 
przybliżyło słuchaczom zagadnienia związane z artystycznymi wydaniami książek, 
które niekoniecznie służą do czytania. Ostatni z referatów dotyczył problemów, które 
spotykają nas na studiach i dawał wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Autorką refe-
ratu Życie na INiBie za pięć dwunasta, czyli jak szybko znaleźć rozwiązanie była Agata 
Olkowska z KSI z Torunia. 

Po wygłoszeniu wszystkich jedenastu referatów, przyszłedł czas na dyskusję 
i wnioski z konferencji. Studenci rozmawiali o realiach panujących na obu uczelniach
i o swoich ciekawych doświadczeniach związanych ze studiami i wykładowcami.                      
W dyskusji można było zauważyć zaangażowanie studentów w sprawy uczelni, a                     
w szczególności obranego przez nich kierunku studiów. Według mnie, sesja była udana, 
gdyż przyniosła owocną dyskusję, ciekawe referaty i następną sesję, której termin
ustalono. Tym razem odbędzie się ona w Toruniu.

Uczestnicy minikonferencji Co mnie kręci w Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwie? 

wraz z opiekunami kół (06.03.2013 r.)
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 Notes Konserwatorski

Notes Konserwatorski to czasopismo poświęcone 
problematyce ochrony i konserwacji zbiorów, stwo-
rzone z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwa-
torów książki. Szeroka formuła czasopisma umożliwia 
publikację specjalistycznych tekstów, materiałów 
sprawozdawczych i publicystycznych. Seria zaprojek-
towana została w bogatej szacie graficznej, z barwnymi 
ilustracjami.

Czasopismo jest wydawane przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie, a jego podstawowym zada- 
niem jest prezentacja Biblioteki oraz przedstawienie 
wszelkich zagadnień związanych z dziejami i współ-
czesną sytuacją książki i bibliotek. Adresatem artykułów 
zamieszczonych w Notesie Konserwatorskim jest
polskie środowisko bibliotekarskie i naukowe. Natomiast do odbiorców zagranicznych 
skierowana jest publikacja w języku angielskim: Polish Libraries Today. 

Numery 4 i 5 czasopisma są w całości dostępne w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Biblioteki Narodowej, natomiast pozostałe numery od (1 – 3 i 6 – 14)  
zaprezentowane są w wersji demonstracyjnej. 

W skład redakcji Notesu Konserwatorskiego wchodzą: Barbara Drewniewska-
Idziak (redaktor naczelna), Irena Łoś-Stembrowicz, Władysław Sobucki oraz Maria 
Woźniak.

Tematem szóstego tomu Notesu Konserwatorskiego1 są problemy dotyczące 
zabezpieczania zbiorów bibliotecznych poprzez mikrofilmowanie i digitalizację oraz 
zagrożenia z tym związane, tj. naświetlanie obiektów i trwałość zapisu fotograficznego
lub elektronicznego oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Konsekwencją powsta-
nia 6 Notesu Konserwatorskiego było zorganizowanie przez Komisję Ochrony i Konser-
wacji Zbiorów Bibliotecznych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

1  Notes Konserwatorski 6, [Dostęp 16.04.2013]. Tryb dostępu: www.bu.org.pl/download/docu -                                                                                                                                                
    ment/1285323595.pdf



Polskich 7 grudnia 2001 r. konferencji poświęconej powyższym zagadnieniom.
Jeden z artykułów omawia założenia programu UNESCO Pamięć Świata oraz pol-

ski udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Cenne informacje dotyczą też kryteriów 
doboru najcenniejszych obiektów wraz z wykazem polskich pozycji wytypowanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa. 

W tym numerze zostały omówione również metody badawcze stanu zachowania 
zbiorów bibliotecznych prowadzone przez W. J. Barrowa i ich współczesne interpretacje 
oraz pilotażowe badania stanu zachowania zbiorów z XIX i XX w. metodą stanfordzką, 
przeprowadzone w Bibliotece Narodowej.

W cyklu restauracji najcenniejszych zbiorów zostały przedstawione problemy 
konserwacji pergaminu na przykładzie XV – wiecznego rękopisu ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu i opis działań konserwatorskich, m.in. regeneracja bieli 
ołowiowej, podjętych podczas restauracji grafik z XVIII i XIX w. ze zbiorów ikonografic-
znych Biblioteki Narodowej. 

Publikację zamykają tradycyjnie informacje o konferencjach krajowych i zagrani-
cznych, związanych z tematyką ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych. 

W najnowszym 14 Notesie Konserwatorskim2, stworzonym z myślą o ogólnopol-
skim środowisku konserwatorów książki, znajdziemy ciekawe informacje dotyczące 
ochrony fotografii.

Do najciekawszych artykułów tego numeru zaliczyć można: Fotografia – sztuka 
i technologia. Instytucje wiodące w dziedzinie identyfikacji, zabezpieczania i konser-
wacji materiałów fotograficznych Anny Michaś, Konserwacja map ze zbiorów Biblioteki 
Polskiej w Paryżu Moniki Korsak czy Wykorzystanie dezynfekcyjnych właściwości olej-
ku z drzewa herbacianego w środowisku archiwalnym i muzealnym Iwony Pannenko              
i Marcina Draniaka. 
Praktycznymi doświadczeniami konserwatorskimi dzielą się przede wszystkim: Grażyna 
Macander-Majkowska w artykule Pastel – problematyka konserwatorska w odniesieniu 
do technologii wykonania,  Donata Rams i Joanna Ważyńska w pracy Dokument z Modli-
na. Czasem konserwacja może być równoznacznaz powstrzymaniem się od działania 
oraz Erika Krzyczkowska-Roman w artykule pt. Sztuka wycinanki – zarys historii i tech-
nologii. 

Ciekawe są doniesienia z konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczące np. podsta-
wowych zasad konserwacji fotografii, VI Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów 
Dzieł Sztuki Orientu, które odbyło się w Toruniu 17 i 18 czerwca 2010 r. czy szkolenia 
z identyfikacji fotografii czarno-białych oraz identyfikacji fotomechanicznych technik 
drukarskich, które miało miejsce w Bibliotece Narodowej 28 i 29 czerwca 2010r.

Notes Konserwatorski to bardzo ciekawe i przydatne czasopismo. Porusza 

2  Notes Konserwatorski 14. [Dostęp 16.04.2013] Tryb dostępu: www.bu.org.pl/download/docu                                                                                                                                             
    ment/1331292720.pdf
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wiele ciekawych zagadnień związanych z ochroną i konserwacja zbiorów. W licznych                             
i różnorodnych artykułach zawarte są problemy dotyczące zabezpieczania zbiorów 
bibliotecznych oraz stan zachowania zbiorów. Czasopismo zawiera wiele ilustracji oraz 
ciekawostek, które umieszczane są na marginesie wytłuszczonym drukiem. 



Magdalena Juszkiewicz, II rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka w Szkole to czasopismo instrukcyjno-
metodyczne dla nauczycieli. Pierwszy numer ukazał się 
w styczniu 1991 roku. Czasopismo szybko zyskało uz-
nanie czytelników i po kilku latach osiągnęło największy 
zasięg czytelniczy ze wszystkich czasopism metody-
cznych adresowanych do bibliotekarzy i nauczycieli. 
Założycielem i redaktorem naczelnym jest Juliusz Wa-
silewski. Od 2005 r. sekretarzem redakcji jest Katarzyna 
Świderska-Nowicka. 

W 1990 roku powstała Agencja SUKURS, 
wydawnictwo edukacyjne, której celem było pub-
likowanie miesięcznika Biblioteka w Szkole. Od 1994 
r. wydawany jest (początkowo jako dodatek do Bibli-
oteki w Szkole, a od 1995 r. samodzielnie) miesięcznik 
Wszystko dla Szkoły. Kolejni redaktorzy naczelni to Juliusz Wasilewski, Magda Miller, 
Marcin Paszkowski, od 2006 r. redaktorem tego pisma jest Anna Rzędowska. W 2008 
r. Agencja SUKURS zaczęła wydawać kwartalnik Świetlica w Szkole, czyli pierwsze cza-
sopismo metodyczne adresowane do nauczycieli wychowawców świetlicy. Redaktor 
naczelną jest Joanna Hoffmann. Na początku 2009 r. ukazał się pierwszy numer kwar-
talnika Biblioteka – Centrum Informacji, który od tej pory jest też bezpłatnie dodawany 
do prenumeratorów Biblioteki w Szkole. Redaktor naczelną jest Mirosława Bogacz, sek-
retarzem redakcji jest Bożena Boryczka. Agencja SUKURS wydaje też książki – głównie 
poradniki i opracowania metodyczne adresowane do nauczycieli, a także różnego rod-
zaju materiały pomocnicze, plakaty, oprogramowanie i inne. Aktualnie miesięcznik 
całkowicie zmienił formę. Przekształcił się w zestaw materiałów graficznych dla szkół.

Biblioteka w Szkole to najpopularniejsze czasopismo metodyczne w Polsce. 
Przekształca bibliotekę w nowoczesne, multimedialne centrum szkoły. Od 22 lat stanowi 
nieodłączną pomoc dla większości bibliotek szkolnych. Usprawnia pracę biblioteki oraz 
wspiera jej działalność dydaktyczną. Zawiera m.in. praktyczne porady warsztatowe, 
scenariusze lekcji, porady prawne, materiały repertuarowe, dyskusje na temat szkol-
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nictwa. Dodawany gratis kwartalnik Biblioteka – Centrum Informacji w prosty sposób 
przybliża proces cyfryzacji edukacji.

Biblioteka w Szkole, oprócz działalności redakcyjnej, od lat aktywnie broni pozycji 
biblioteki szkolnej w strukturze szkoły i statusu nauczyciela bibliotekarza, bierze udział 
w edukowaniu nauczycieli przy okazji wielu konferencji, zabiera głos w debatach na 
temat reform i wspiera akcje mające na celu rozwój polskiego szkolnictwa. Z Biblioteki 
w Szkole, poza nauczycielami bibliotekarzami, regularnie korzystają dyrektorzy szkół 
(publikowane są przepisy prawne), poloniści (scenariusze lekcji) nauczyciele nauczania 
początkowego (materiały repertuarowe) i bibliotekarze placówek pozaszkolnych.

Czasopismo dostępne jest online, w archiwum można przeglądać numery od roku 
2009 do aktualnego1. Starsze numery są niedostępne. 

Na łamach Biblioteki w Szkole znajdziemy artykuły na różnorodne tematy. 
Najważniejsze działy miesięcznika to: Zagadnienia; Warsztat pracy; Prawo w szkole; 
Czytelnik w bibliotece; Scenariusze; Krótko; Felieton; Dodatki.

W Zagadnieniach najczęściej poruszane są tematy bieżące (związane ze świętami 
narodowymi, świętami stowarzyszeń bibliotekarskich), znajdziemy tu ankiety (Dlaczego 
jako bibliotekarz szkolny czujesz się też nauczycielem?2), sylwetki ludzi publikujących na 
łamach czasopisma3. W dziale Warsztat pracy zawarte są artykuły ta temat pracy bibli-
otekarza (Koniec stażu i co dalej?4, Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej5, Metody 
aktywizujące6, Meble w bibliotece7). Prawo w szkole jest działem, który wyodrębnił się 
stosunkowo niedawno z Warsztatu pracy. Porusza takie tematy jak: Prawo autorskie 
w szkole8, Urlop bezpłatny nauczycieli9. Najbardziej rozbudowany, jeśli chodzi o liczbę 
artykułów, jest dział Czytelnik w bibliotece. Jest to dział promujący czytelnictwo. Zna-
jdziemy w nim: artykuły przybliżające sylwetki pisarzy (Pamiętajmy o… Kownackiej10), 
projekty edukacyjne (Wierzę w człowieka11), krzyżówki, imprezy czytelnicze (Disneylan-
dia12), konkursy literackie, poetyckie, muzyczne, a także artykuły o korzystaniu z Inter-
netu (Bezpieczny Internet13). Scenariusze są działem bardzo przydatnym nie tylko dla 

1  Adres strony internetowej: www.bibliotekawszkole.pl
2  E. Grzesiak, Dlaczego jako bibliotekarz szkolny czujesz się też nauczycielem: ankieta, Biblioteka w Szkole, 
2012, nr 10, s. 15.
3  J. Wasilewski, Olga Topolewska , Biblioteka w Szkole, 2010, nr 6, s. 4.
4  R. Gromek, Koniec stażu i co dalej?, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 1, s. 3-5.
5  A. Rzędowska, Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej, Biblioteka w Szkole, 2012, nr 1, s. 15-17.
6  K. Ratyńska-Olechnowska, Metody aktywizujące, Biblioteka w Szkole, 2009, nr 4, s. 12-14.
7  K. Wójtowicz, Meble w bibliotece, Biblioteka w Szkole, 2009, nr 4, s. 15-16.
8  D. Skrzyński, Prawo autorskie w szkole, Biblioteka w Szkole, 2010, nr 4, s. 8-11.
9  Tenże, Urlop bezpłatny nauczycieli, Biblioteka w Szkole, 2011, nr 1, s. 7-10.
10  I. Agatowska, Pamiętajmy o… Kownackiej, Biblioteka w Szkole,2011, nr 3, s. 21.
11  A. Mróz, Wierzę w człowieka: projekt edukacyjny, Biblioteka w Szkole, 2010, nr 1, s. 10-15.
12  I. Jamry, Disneylandia, Biblioteka w Szkole, 2011, nr 3, s. 22.
13  D. Grząba, Bezpieczny internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, Biblioteka w 
Szkole, 2009, nr 12, s.16-18.



bibliotekarza szkolnego, ale również dla nauczycieli (polonistów, historyków). Jak sama 
nazwa wskazuje, zawarte są tu scenariusze: lekcji, inscenizacji poświęconych pisarzom, 
malarzom, kompozytorom; scenariusze apelu czy uroczystości szkolnych, narodowych. 
W dziale Krótko najczęściej znajdziemy przegląd książek przeznaczonych dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców. Czasem prezentowana jest tu galeria sławnych bibliotekarzy oraz 
wyniki konkursów organizowanych przez biblioteki. Dział Felieton prezentuje artykuły 
na różnorodne tematy (Okiem blogera14, Byłam opiekunem stażu nauczyciela biblio-
tekarza15, Biblioteki szkolne umierają...16). Natomiast Dodatek to zazwyczaj plakaty 
(promujące czytelnictwo, poczet królów Polski) oraz kwartalnik Biblioteka – Centrum 
Informacji. 

Najpopularniejsi autorzy to: Juliusz Wasilewski, Renata Gromek, Dariusz Skrzyński, 
Witold Pelka, Maria Mameła, Jolanta Pawłowska, Janina Witek, Bogusław Mielcarek, 
Bernadeta Listwoń i wielu innych. 

Numer Biblioteki w Szkole z lutego 2013 r. jest bardzo różnorodny. Podejmuje 
takie tematy, jak: skontrum w bibliotece szkolnej17; książki niepotrzebne, zagubione, 
zniszczone - co z nimi zrobić?18; booktalking w bibliotece szkolnej19. Obszerny jest dział 
Czytelnik w bibliotece, który proponuje ciekawe konkursy20, scenariusze lekcji21 oraz 
krzyżówki22.

Biblioteka w Szkole to bardzo ciekawe i urozmaicone czasopismo. Porusza wiele 
zagadnień ważnych dla bibliotek i bibliotekarzy szkolnych. Stanowi dla nich pomoc – us-
prawnia pracę biblioteki oraz wspiera jej działalność dydaktyczną. Czasopismo zawiera 
praktyczne porady warsztatowe, scenariusze lekcji, porady prawne, materiały repertu-
arowe, dyskusje na temat szkolnictwa. Miesięcznik ma bardzo ciekawą szatę graficzną 
– kolorową, żywą. Zaletą Biblioteki w Szkole jest niewątpliwie to, że redakcja zawsze 
dba, aby każdemu numerowi towarzyszyło jakieś wydarzenie ze świata książek i bibli-
otek, które staje się motywem przewodnim czasopisma. Natomiast autorzy artykułów 
prezentują swoje myśli w sposób jasny i zrozumiały. Czasopismo się rozwija i „podąża z 
duchem czasu”. Biblioteka w Szkole odpowiada na współczesne zapotrzebowania bib-
liotekarzy szkolnych.

14   M. Malinowskim, Okiem blogera, Biblioteka w Szkole, 2010, nr 5.
15   G. Sarna, Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, 2003, nr 3, s. 8
16   D. Guba, Biblioteki szkolne umierają… Biblioteka w Szkole, 2012, nr 1, s. 26-27. 
17   J. Wasilewski, Skontrum, a nie spis z natury, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2.
18   M. Mamełka, Warsztatowe co i jak, czyli pytania i odpowiedzi z życia wzięte, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2.
19   B. Zalewska, Booktalking w bibliotece szkolnej, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2
20   J. Witek, Grosz do grosza. Konkurs frazeologiczny, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2
21   K. John, Śladami Fileasa Fogga. Scenariusz zajęć, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2.
22   A. Walerjańczyk, Kuzynki. Krzyżówka, Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2.
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Natalia Drzewiecka, I rok                      
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Forum Bibliotek Medycznych

Forum Bibliotek Medycznych (Medical Library Fo-
rum) – to półrocznik, ukazujący się od roku 2008, dzięki  
któremu czytelnicy mają możliwość i alternatywę za-
poznania się z podejmowaną problematyką i dzia-
łalnością praktyczną książnic medycznych w XXI wieku. 
Do tej pory ukazało się dziewięć numerów, po 2 nu-
mery na rok. Czasopismo zawiera informacje o biblio-
tekach medycznych w Polsce i zagranicą oraz o ich 
stopniowym rozwoju. Czasopismo ułatwia w znacznym 
stopniu dokumentację organizowanych konferencji 
naukowych, publikowanie materiałów informacyjnych 
i dydaktycznych oraz artykułów dotyczących problem-
atyki medycznej. Czasopismo pokazuje jak w krótkim 
okresie czasu rozwija się medycyna, jak również poka-
zuje powiększanie się zbiorów bibliotek medycznych. Z każdym numerem zamieszczone 
są coraz to nowsze informacje związane z medycyną. Na początku każdego numeru 
znajdują się przedmowy znanych profesorów m.in.: prof. dr. hab. Andrzeja Lewińskiego, 
Michała Karaska. Czasopismo dostępne jest online przez stronę internetową Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi1.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr Ryszard Żmuda, dyrektor Bib-
lioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi. Ryszard Żmuda jest historykiem, 
bibliotekoznawcą, byłym adiunktem w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-
kowej Uniwersytetu Łódzkiego. Sporządza także bibliografię piśmiennictwa o bibli-
otekach kościelnych.

W pierwszym numerze prezentowane są teksty okolicznościowe związane 
z powstaniem czasopisma, informator o bibliotekach medycznych w Polsce oraz 

wiele artykułów związanych z początkami medycyny2. Zamieszczone są również dane 

1  Ryszard Żmuda. [Dostęp 20.03.2013]. Tryb dostępu: http://cybra.lodz.pl/publication/4121.
2  B. Niedźwiecka, Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych (Health 
Technology Assessment), „Forum Bibliotek Medycznych” [dalej FBM] 2008, nr 1 s 495-497.



bibliotek medycznych, jak: dni otwarcia, krótka adnotacja o danej bibliotece, dane          
o lokalizacji i wiele innych ważnych informacji.

W drugim numerze za rok 2008 zaprezentowano dziesięć interesujących artykułów 
oraz trzydzieści pięć referatów, różne prezentacje, komunikaty i inne wypowiedzi
z dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych:                 
XXIII i XXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, które zorganizowali dyrek-
torzy uczelni medycznych m.in.: mgr inż. Anna Grygorowicz z Akademii Medycznej        
w Gdańsku (21-22.06.2004 r.) oraz mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk z Akademii 
Medycznej w Białymstoku (7-9.09.2005). Tematem Konferencji było gromadzenie              
zbiorów i międzynarodowa współpraca bibliotek. Nawiązywano także do konsorcjów, 
wydawców i dostawców publikacji. Podjęto temat wymiany wydawnictw, bibliotek    
elektronicznych, systemów komputerowych i wiele innych. 

W drugim numerze zamieszczono również prace poświęcone problematyce               
z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładach działalności instytucji       
krajowych3. Dotyczą one między innymi czasopism elektronicznych, baz danych czy ACS 
Surgery4. 

Rok 2009 został otwarty przez artykuły poświęcone organizacjom zawodowym 
(Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich oraz Europejskiemu Stowarzyszeniu Informacji 
i Bibliotek Medycznych). Zamieszczono także materiały bibliograficzne o kadrze kier-
owniczej i pracownikach na emeryturze5.

W numerze drugim za rok 2009 zamieszczone są prace o czasopismach  elektron-
icznych, które w znacznym stopniu dotyczą medycyny. Znajdują się tutaj materiały z 
XXVI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja medyczna 
w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy 
ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej (Bydgoszcz, 16-17.09.2008 r.) oraz pokłosia 
zjazdu naukowego.

Pierwszy numer z roku 2010 zawiera opracowania, materiały z konferencji np.: 
z 12 Konferencji EAHIL, która odbyła się w dniach 14-18 .06.2010 r. w Lizbonie (Por-
tugalia). Stałą pozycję stanowią recenzje napisane przez profesorów oraz streszczenia 
anglojęzyczne. Wszystkie wymienione materiały dotyczą oczywiście medycyny. 

W drugim półroczu opublikowano pracę dotyczące Biblioteki Medycznej w USA6, 
etyki publikacji naukowych oraz najnowocześniejszej biblioteki medycznej w Polsce, 

3  E. Kraszewska, Emerytowani dyrektorzy i kierownicy bibliotek medycznych, FBM, 2009, nr1, s.30-50.
4  R. Hajduk, Podręcznikowe bazy z zakresu medycyny wewnętrznej i chirurgii ACP Medicine i ACS Surgery, 
FBM 2008, nr 2, s. 58-60.
5  A. Radomska, J. Przyłuska, Umiejętność budowania oferty informacyjnej zgodnie z potrzebami użytkowni-
ków. Doświadczenia Biblioteki Naukowej IMP w Łodzi, FBM 2008, nr 2, s. 65-68.
6  W. Tylman, Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych - The US National Library of Medicine - 
krótka historia i obecna działalność, FBM 2010, nr 2, s. 11-26.
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którą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu w Poznaniu7. W numerze znalazły się też 
materiały o znanych firmach, które wspierają finansowo polskie biblioteki medyczne,
czyli m.in.: ABE Marketing, EBSCO, IPS i Konsorcjum Międzynarodowego Forum Biblio-
tecznego. Zamieszczono również sprawozdanie z e-nauczania w Łodzi (28-29.01.2010) 
pt: Wykorzystywanie platformy edukacyjnej Moodle w dydaktyce bibliotecznej8. 

W 2011 roku, w numerze pierwszym Forum Bibliotek Medycznych pojawia się 
tematyka, która wykracza poza bibliotekarstwo medyczne. Między innymi znajdują się 
tutaj artykuły dotyczące: Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Pols-
kich (1997-20119. Inne zagadnienia dotyczą medycyny, praw autorskich i wielu innych 
tematów10. Kolejny numer roku 2011 składa się z artykułów, programów edukacyjnych, 
materiałów dydaktycznych dotyczących naukowej informacji medycznej. W tym nu-
merze rozpoczęto druk Słownika pracowników bibliotek medycznych (1945-2015), 
którego hasła bibliograficzne zawierają obszerne życiorysy11. 

W każdym z tych numerów czasopisma Forum Bibliotek Medycznych znajdują się 
fotografie z różnych konferencji, zjazdów, tabele porównujące biblioteki medyczne. 
Znajdują się również wykresy, jak i zdjęcia autorów. Tematyka tego czasopisma odnosi 
się do zagadnień związanych z medycyną, porównywaniem uczelni medycznych i ich 
bibliotek. Każdy numer zawiera podobne działy, jak na przykład: Przedmowę, Organi-
zacje zawodowe, Pokłosie zjazdów naukowych, Recenzje, Podsumowanie w języku an-
gielskim, Pro memoria (czyli informacje o zmarłych pracownikach), artykuły dotyczące 
medycyny oraz bibliotek medycznych, serwis fotograficzny. 

Mimo że działy są podobne w każdym numerze, to zawierają najnowsze infor-
macje, jakie umieszcza to czasopismo. Ewolucja tych działów w czasopiśmie polega 
na tym, że wraz z rozwijającą się medycyną, informacje są aktualizowane o najnowsze 
wydarzenia czy też o informacje o powiększaniu się księgozbiorów bibliotek medy-
cznych w najnowsze książki dotyczące tej nauki. 

Bieżący numer, czyli za rok 2012, prezentuje artykuły i materiały z konferencji. 
Jest to jubileuszowy piąty rocznik czasopisma, dlatego też wydanie tego numeru było 
ważne dla pracowników. Artykuły dotyczą różnych aspektów bibliotekarstwa naukowe-
go związanego z medycyną. Nawiązują one także do katalogu centralnego – NUKAT12 
oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poruszają wiele in-

7  A. Piotrowicz, Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, FBM 2010, nr 2,
     s. 70-84.
8  Warsztaty e-nauczania w  Łodzi, 28-29 .01.2010 r., FBM 2010, nr 2, s. 609-645.
9  E. Dobrzyńska-Lankosz, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (1997-2011), FBM
     2011, nr 1, s. 10-51.
10   B. Howorka, Prawo autorskie o dozwolonym użytku chronionych utworów, FBM 2011, nr 1, s. 63-80.
11  B. Howorka, Aspekty prawne twórczości bibliotekarzy - pracowników bibliotek naukowych, FBM 2011,
        nr 1, s. 412-427.
12  M. Burchart, 10 lat z NUKAT-em, FBM 2012 nr 1, s. 14-23.



nych aspektów. Najciekawsze artykuły, które znajdują się w tym numerze to: Barbary
Grala-Kociak Przewodnik po naukowych źródłach elektronicznych w zakresie stoma-
tologii13, Wiesława Tylmana Biblioteka Kongresu USA14, Piotra Kierecińskiego Forum 
Akademickie15 oraz wiele innych bardzo interesujących prac.

Uważam, że czasopismo Forum Bibliotek Medycznych jest bardzo przydatne dla 
studentów, którzy studiują na akademiach medycznych i mają możliwość czerpania        
z niego informacji o zbiorach bibliotek medycznych. Czasopismo jest przydatne przede 
wszystkim dla pracowników naukowych, którzy mogą korzystać z materiałów zamiesz-
czonych w numerach oraz śledzić informacje o konferencjach i zjazdach naukowych. 

Czasopismo jest opracowywane w sposób prosty dla czytelnika, wszystkie infor-
macje są jasno zredagowane. Dostęp do tego czasopisma nie jest trudny, można je 
znaleźć praktycznie w każdej bibliotece medycznej. 

Moim zdaniem prowadzenie tego czasopisma jest bardzo słuszne i mnie osobiście 
zaciekawiło, ponieważ interesuję się medycyną i z pewnością będę śledziła na bieżąco 
to czasopismo. 

13  B. Grala-Kociak, Przewodnik po naukowych źródłach elektronicznych w zakresie stomatologii, FBM 2012,
       nr 1, s. 213-219.
14  W. Tylman, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, FBM 2012, nr 1, s. 24-43.
15  P. Kieraciński, Forum Akademickie, FBM 2012, nr 1, s. 80-88.
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Zagadnienia Informacji Naukowej okiem studenta

Zagadnienia Informacji Naukowej to jedno z naj-
ważniejszych czasopism naukowych z dziedziny infor-
macji naukowej. Potwierdza to fakt, że w 2007 r. zostało 
wpisane na listę czasopism punktowanych Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest 
kontynuacją ukazującego się w latach 1962-1971 Biu-
letynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej 
PAN. Od 1972 r. ten półrocznik wydawany był pod 
obecną nazwą przez Ośrodek Informacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk, aż do likwidacji tej instytucji             
w 1993 r., a od 1994 r. przez Instytut Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego (obecnie Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych) oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich [dalej SBP]1. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Bożena                                 
Bojar, która jest językoznawcą i pracuje w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w radzie redakcyjnej zasiada szereg znanych naukowców, część z nich również 
recenzuje artykuły.

W Zagadnieniach Informacji Naukowej [dalej ZIN] publikowane są artykuły 
omawiające teoretyczne i praktyczne aspekty informacji naukowej pojmowanej jak 
najszerzej. Przykładowe tematy to: języki informacyjno-wyszukiwawcze; bazy danych    
i metodyka, opracowanie i udostępnianie danych, metadane; działalność informacyjna 
bibliotek; technologie informacyjne; sztuczna inteligencja itp. Materiał prezentowany 
jest w trzech działach: Rozprawy, badania, materiały (na początku nie było tego działu, 
później nazywał się Materiały i przyczynki); Recenzje i omówienia; Kronika.

Sprawozdania, zamieszczane w dziale Kronika, dopełniają całości każdego numeru 
ZIN. W sieci na różnych stronach także można je znaleźć, ale tutaj mamy pewność, 
co do ich pochodzenia i wiarygodności. To samo można powiedzieć o recenzjach tam        
zawartych. 
1  A. Stanis, 50 lat „ZIN” (1962-2012), Zagadnienia Informacji Naukowej, 2011, nr 2, s. 4.



W czasopiśmie znajdują się również obszerne omówienia najnowszych prac                
z dziedziny informacji naukowej, prezentacje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,           
a także najlepszych prac magisterskich. Wszystkie te elementy składają się na profesjo-
nalne źródło wiedzy z zakresu informacji naukowej. Takie źródła są niezbędne do roz-
woju dziedziny. Po ich zawartości można ocenić również stan rozwoju dziedziny.

W ZIN-ie najbardziej liczy się treść. Tematyka jest poważna, dlatego brak tu roz-
budowanej szaty graficznej, można spotkać tylko wykresy lub tabele będące częściami 
artykułów. Tak jak w każdym czasopiśmie naukowym także tutaj są streszczenia 
artykułów w języku angielskim.

Zaletą czasopisma jest jego wersja elektroniczna. Zawartość czasopisma jest 
dokumentowana na portalu SBP, w Library and Information Science Abstracts oraz                       
w Knowledge Organization. W sieci znajdziemy nawet pierwszy numer czasopisma                 
z 1972 roku. Daje to dostęp szerokiemu gronu odbiorców. On-line dostępne są też bib-
lio-grafie zawartości ZIN-u. Najnowsze numery pojawiają się z pewnym opóźnieniem, 
ale można też nabyć wydanie papierowe, które SBP sprzedaje na swojej stronie za około   
60 zł. Można tam również zamawiać wydania archiwalne. Digitalizację czasopisma dofi-
nansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy 
Instytut Audiowizualny, co podkreśla rangę czasopisma w świecie naukowym. 

Najpopularniejszymi autorami artykułów są m.in. Wiesław Babik, Elżbieta Barbara 
Zybert, Bożena Bojar, Jacek Tomaszczyk, Jan Wołosz i inne znane w tym środowisku 
osoby. Od 2000 r. czasopismo jest recenzowane przez znane w środowisku autorytety 
naukowe, jakimi są Wiesław Babik, Małgorzata Kisilowska, Mieczysław Muraszkiewicz, 
Jadwiga Sadowska, Marta Skalska-Zlat, Barbara Sosińska-Kalata, Barbara Stefaniak, 
Jadwiga Woźniak-Kasperek i Elżbieta Barbara Zybert. Recenzenci sprawdzają, czy tekst 
odpowiada profilowi czasopisma i czy reprezentuje aktualny stan wiedzy. Upewniają 
się też, że nie jest to plagiat, ponadto tekst analizuje się pod kątem stylistyki i logiki. 

Bieżący numer Zagadnień Informacji Naukowej (2/2012) zawiera 8 artykułów,        
1 recenzję i 3 sprawozdania. Pierwszy artykuł, napisany przez Annę Górską, dotyczy 
użycia tagowania, znanego z zasobów sieciowych, do katalogowania zbiorów biblio-
tecznych2. Kolejny z artykułów, autorstwa Jadwigi Sadowskiej, przedstawia tendencje 
rozwoju literatury pięknej w Polsce na przykładzie statystyk z rocznika statystycznego 
Ruch wydawniczy w liczbach. Artykuł Małgorzaty Kowalskiej o E-LISie ocenia rozwój 
idei Open Access w Polsce. Wiesław Babik w swoim artykule przedstawia możliwość 
równowagi w rozwoju społeczeństwa dzięki ekologii informacji. Następny z artykułów, 
Katarzyny Cyran i Moniki Gościk, przybliża serwis internetowy Info Skills. Publikacja 
Stanisławy Kurek-Kokocińskiej jest przeglądem badań na temat zawodu bibliotekarza. 

2  A. Górska, Tagowanie kontrolowane – oksymoron czy przyszłość JIW?, Zagadnienia Informacji Naukowej,
     2012, nr 2, s. 6.
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Przedostatni artykuł, napisany przez Magdalenę Krynicką o formacie MARC-
21 jest, według mnie, obok artykułu o tagowaniu jednym z najciekawszych w tym                             
numerze3. Ostatni artykuł, Jana Dionizego Mejora, jest dużą, trzyczęściową publikacją  
o przepływie danych w placówkach informacyjnych. W dalszej części czasopisma Bar-
bara Gąsiorowska recenzuje książkę The new media and technocultures reader. Kronika 
zawiera sprawozdania z konferencji w Tallinie, Edynburgu i sprawozdanie z uroczystości 
jubileuszowych 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Myślę, że fakt, iż ZIN nie są przeznaczone dla każdego, nie zalicza się im na minus. 
Są inne czasopisma, które zaspokajają potrzeby przeciętnego użytkownika. Potrzeba 
istnienia czasopism fachowych jest nie do zaprzeczenia, ponieważ w dobie Internetu 
informacji jest bardzo dużo, ale trudno jest wychwycić tę prawdziwą i wartościową. 
Każdy tekst, z którym mamy do czynienia w tym czasopiśmie jest wiarygodny. Można 
sugerować się nim np. w dyskusji, bez obaw o prawdziwość informacji. To daje poczucie 
pewnego rodzaju bezpieczeństwa i jest jednym z ważniejszych powodów, dla których 
warto sięgać po taką literaturę.
 

3  M. Krynicka, Charakterystyka formatu MARC 21 – stan obecny i perspektywy rozwoju, Zagadnienia Infor
     macji Naukowej, 2/2012.
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 Książka i Czytelnik – przykładem czasopisma wydawanego
 przez wojewódzką bibliotekę publiczną

Książka i Czytelnik to czasopismo bibliotekarzy Dol-
nego Śląska, które wydawane jest przez Wojewódzką    
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikul-
skiego we Wrocławiu.

W latach 1956-1976 ukazywało się jako kwartalnik 
Materiały Metodyczne, wydawane przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Było to 
pismo przeznaczone dla pracowników bibliotek pub-
licznych na Dolnym Śląsku. Można było tam znaleźć 
artykuły, które zdaniem Anny Guzowskiej (ówczes-
nej redaktor naczelnej): „odzwierciedlały stan bibli-
otek i czytelnictwa, odnotowywały fakty i wydarze-
nia”. W roku 1977 Materiały Metodyczne przestały się 
ukazywać. Po czteroletniej przerwie Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
zezwolił wrocławskiej Bibliotece Wojewódzkiej na wydanie nowego kwartalnika.

Wznowiono więc wydawanie czasopisma, ale pod zmienioną nazwą: Książka               
i Czytelnik. Pierwszy numer ukazał się w 1981 roku (po 4 letniej przerwie). Był to numer 
o dość nietypowym charakterze. Według dra Jerzego Matejuka (ówczesnego dyrek-
tora Biblioteki Wojewódzkiej) ten numer miał być pomostem pomiędzy przeszłością 
wrocławskiego bibliotekarstwa a teraźniejszością1. Utrzymano charakter pisma, nieco 
go rozszerzając, tzn. zamieszczono artykuły dotyczące książki i czy-telnictwa, wygłaszane 
na sesjach referaty, wyniki badań, dyskusje na temat zawodu bibliotekarza, konkret-
nych rozwiązań problemów w bibliotekach. Rejestrowano także najważniejsze fakty 
dotyczące książki i czytelnictwa, a także dziejów bibliotek oraz     wzmianki o bieżącej 
działalności książnic. 

Autorami publikacji byli pracownicy Bibliotek Wojewódzkich, pracownicy Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, pisarze, bibliotekarze, studenci. Jedni z ważniejszych autorów 

1  J. Matejuk, Start po raz drugi, Książka i Czytelnik, 1981, nr 1, s. 3.
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to: Juliusz Bernard, Jadwiga Bieńkowska, Grażyna Bilska, Teresa Chabło, Jacek Czarnik, 
Anna Drożdżak, Krzysztof Filipowicz, Anna Guzowska, Tadeusz Kołacz, Maria Kunc 
(Kunz), Mieczysław Mazurkiewicz, Elżbieta Niechcaj-Nowicka, Andrzej Tyws, Stanisław 
Kubów, Janusz Matejuk i inni. 

Czasopismo Książka i Czytelnik posiadało podtytuł, który brzmiał: Zeszyt
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego Wrocław.                                    
W latach późniejszych element ten ulegał zmianie. Aktualnie podtytuł brzmi: Czaso-
pismo Bibliotekarzy Dolnego Śląska. Częstotliwość ukazywania się czasopisma była 
dość zróżnicowana. Od 1960 roku Materiały Metodyczne ukazywały się co kwartał, 
czyli 4 numery w roku. W 1970 roku czasopismo ukazało się tylko 2 razy (identyczna 
sytuacja powtórzyła się z Książką i Czytelnikiem w latach 1982- 1993). W latach 1987                          
i 1990 ukazały się łączone numery czasopisma. Należy również wspomnieć, że w latach: 
1986, 1990 i 1992 ukazały się tzw. dodatki do czasopisma Książka i Czytelnik. Dodatek 
nadzwyczajny kwartalnika 1-2 z 1990 roku był odzewem na artykuł pt. Odlatują białe 
kruki, który ukazał się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej (nr 249 z 1990 roku).

W 1995 roku ukazało się wydanie jubileuszowe czasopisma. Poświęcone ono 
zostało bibliotekom publicznym na Dolnym Śląsku, które obchodziły swoje jubi-           
leusze.2 Zamieszczone publikacje, różnorodne w treści i sposobie wypowiedzi, miały za 
zadanie skłonić do refleksji nad przeszłością, informować o teraźniejszości i wybiegać                        
w przyszłość. Od 1994 roku czasopismo zaczęło ukazywać się co pół roku, ale w nowej, 
atrakcyjniejszej szacie redakcyjnej. Początkowo były to dwa odrębne numery pisma 
rocznie, od 1997 roku do 2000 roku – ukazywał się jeden łączony (podwójny) numer            
w roku. W 2001 roku ukazał się tylko jeden numer czasopisma. W latach 2002-2003 
czasopismo nie było wydawane. Aktualnie Książka i Czytelnik. Czasopismo bibliotekarzy 
Dolnego Śląska ukazuje się 3 razy w roku w nakładzie 250 egzemplarzy. 

Warto również wspomnieć o technice druku czasopisma bibliotekarzy 
dolnośląskich. W latach 80. przepisywane było na składopisie i drukowane na maszynie 
poligraficznej. Tu też w miejscowej introligatorni było składane, falcowane i zszywane. 
Od 1993 roku zastosowano obróbkę komputerową w programie komputerowym 
WORD i zaczęto zamieszczać wkładki z czarno-białymi lub kolorowymi zdjęciami. Naj-
nowsze numery czasopisma, począwszy od 2004 roku, przygotowywane i składane są 
do druku przy zastosowaniu bardziej profesjonalnego programu komputerowego. Efek-
tem starań zespołu redakcyjnego jest naprawdę ładna oprawa graficzna czasopisma. 
Również zmieniała się okładka, z początku kolorowa, potem uboższa w formie czarno-
biała i dziś znów mamy ją wielobarwną.

2  J. Bernard, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza M- półwiecze działalności i pracy,  
Książka i Czytelnik, 1995, nr 1 (55), s. 5-18.



Nakład pisma z początku bardzo duży, przez lata redukowany, dziś tak jak przez 
ostatnie 20 lat wydawanych jest 250 egz. wg zamówień docelowych. W czasopiśmie od 
1956  do 2004 r. publikowało swoje artykuły 383 autorów.

Analizując czasopismo, postanowiłam dokonać przeglądu artykułów na temat bib-
liotekarstwa praktycznego, a dokładniej archiwizowania i dygitalizacji zbiorów za lata 
2000- 2012 (pominięto rok 2002 i 2003, ponieważ wtedy czasopismo nie ukazywało 
się). Wniosek mój jest taki, że artykułów na ten temat pojawiło się niewiele. Jeden           
z najciekawszych to: O archiwizowaniu dokumentacji bibliotecznej 3. Przegląd pozwolił  
zaobserwować, że w bibliotekach zjawisko archiwizacji występuje, lecz jest ono ogra-
niczone finansowo. Placówki, szczególnie te mniejsze, nie mają pieniędzy na takie 
przedsięwzięcie. Ograniczeniem są także prawa autorskie i prawa pokrewne. Dalej, 
wraz z dygitalizacją zbiorów bibliotecznych, wiąże się ich późniejsze udostępnianie 
w sieci (poprzez biblioteki cyfrowe). Jest to bardzo złożony proces, który potrzebuje 
rzetelnego przygotowania projektowego. Archiwizacja i dygitalizacja ma też swoje
plusy. Najważniejsze z nich to: udostępnianie zbiorów dużej liczbie użytkowników                            
w tym samym czasie, ochrona danego zbioru, promocja instytucji.

W najnowszym numerze czasopisma Książka i Czytelnik (tj. nr. 2(93)/2012) 
redakcja skupia się na wakacjach, urlopach, wyjazdach, słońcu itp. Znajdziemy tu-
taj bardzo zróżnicowane tematy. Czytelnik odpocznie, czytając wspomnienia z ma-
jowych uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Hali Stulecia4, czy sprawdzi, co 
myśli o bibliotekarskich sprawach dr Stefan Kubów.5 Znajdziemy tu także relacje z 
imprez oraz prezentacje ciekawszych placówek m.in.: Miejską Bibliotekę Publiczną                                             
w Szczawnie-Zdroju. 6 Przedstawiono także sprawozdanie podsumowujące pracę bib-
liotekarzy dolnośląskich w I półroczu tego roku. Jak zawsze pokazano ciekawe inicjaty-
wy, zachęcając i promując działania bibliotek. Oprócz tego w czasopiśmie znajduje się 
kolejny materiał z cyklu Motyw biblioteki i bibliotekarza w filmie7, co mnie osobiście 
bardzo zainteresowało. Zarazem przedstawiono także materiał na temat e-learningu, 
który jest jednym z pożądanych tematów, ponieważ rozwój nowych technologii od-
bywa się nieustannie i szybko, wpływając na nasze życie. Oprócz tego znajdziemy wiele 
innych ciekawych artykułów. 

Uważam, że to czasopismo jest bardzo interesujące nie tylko dla osób, które 
zajmują się zawodowo bibliotekarstwem. Książka i Czytelnik zawiera rzetelne infor-
macje, które pomagają rozwiać wszelkie pytania, wątpliwości w dziedzinie biblio-

3  G. Bilska, O archiwizowaniu dokumentacji bibliotecznej, Książka i Czytelnik, 2001, nr 1(66), s. 28-38.
4  A. Leszczyńska, IX Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Książka i Czytelnik, 2012, nr 2 (93), s. 2-3.
5  Rozmowa z Panem dr. Stefanem Kubowem, Książka i Czytelnik, 2012, nr 2 (93), s. 5.
6  M. Perzyński, Biblioteka – wizytówka Szczawna- Zdroju, Książka i Czytelnik 2012, nr 2 (93), s. 25.
7  A. Wójcik, Motyw bibliotekarza w filmie. Cz. 2, Książka i Czytelnik 2012, nr 2 (93), s. 18-22.
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logii, bibliotekarstwa, informatologii. Przedstawia ciekawe relacje ze spotkań, targów, 
wydarzeń związanych z tą dziedziną, które zaciekawią każdego. 

Dla mnie, jako przyszłego bibliotekarza, to czasopismo stanie się przewodnikiem, 
który pomoże mi zrozumieć pewne zagadnienia, przeszkody czy rozwiązania spotykane 
w tym zawodzie.


